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S

decese

V

Suntem alături de colega noastră Daniela Gal, la durerea pricinuită de trecerea la cele
veşnice a iubitului său tată,
LAZĂR CURPAŞ.
Sincere condoleanţe familiei. Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Conducerea şi colectivul Vulturul Negru S.A. Oradea.
(7055)

V

Ne despărţim acum, pe
pământ, de cel mai iubit soţ şi
prieten drag, tată şi bunic,
prof. dr. VASILE ANTON,
(colonel rez.). Îţi suntem recunoscători pentru toţi anii frumoşi, pe care i-am trăit împreună, pentru dragostea şi căldura,
pe care ni le-ai oferit. Te iubim
pentru totdeauna! Înmormântarea va avea loc vineri, 30 noiembrie, ora 13.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să te odihnească
în pace! Soţia Susana, fiicele
Alina şi Casandra, ginerele Claudiu, nepoatele Iulia, Alexandra
şi Lara. (7025)

V

Suntem alături de voi,
Sana, Alina şi Casandra, la pierderea cumnatului şi unchiului
nostru drag,
VASILE ANTON.
Vei rămâne mereu în sufletele noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace! Cumnatul Florian şi Aurelia, nepoţii Aurelian şi
Alin. (7026)

V

Dragul nostru coleg şi
prieten,
col. (r.) prof. univ. dr.
VASILE ANTON,
ne-a şocat plecarea ta intempestivă la cele veşnice, în preajma marii sărbători a neamului,
pe care l-ai slujit cu credinţă ca
poliţist, profesor universitar, om
admirabil şi bun creştin. Împărtăşim durerea celor care ţiau fost aproape şi te-au vegheat
până în ultima clipă: soţia Sana,
fiicele Alina şi Casandra, ginerele şi dragele tale nepoţele. Dumnezeu să te odihnească în pace!
Îţi vom păstra o amintire frumoasă în inimile noastre. Lazăr
şi Hermina Cârjan. (7046)

V

Trecerea în nefiinţă a
bunului nostru coleg şi prieten,
col. (r.) VASILE ANTON,
ne-a întristat şi îndurerat profund. Îi dorim odihnă veşnică şi
transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate. Fam. colonel (r.) Ciuta Alexandru şi Silvia.
(7052)

V

Întristaţi ne despărţim,
mult devreme de bunul prieten
şi coleg,
prof. univ. dr.
VASILE ANTON,
fost decan la Universitatea
din Oradea, plecat la cele veşnice. Suntem alături de doamna Susana cu familia. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Prof. Cornel T. Durgheu şi familia. (7069)

Joi, 29 noiembrie 2018

V

Suntem alături de tine,
dragă Sana, şi de cele două fiice ale tale, la durerea pricinuită
de trecerea la cele veşnice a soţului şi tatălui drag,
col. (r.) VASILE ANTON.
Dumnezeu să-l odihnească!
Sincere condoleanţe! Fam. col.
(r.) Herman Florian. (7032)

V

miliei

V

Regretăm profund trecerea la cele veşnice a bunului
nostru coleg şi prieten,
col. (r.) VASILE ANTON.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
să-l ierte şi să-l odihnească,
iar pe cei rămaşi să-i mângâie
şi să-i întărească. Fam. colonel
(r.) Bungău Gheorghe şi Florica. (7053)

V

Cu adâncă durere în
suflete ne luăm rămas bun de
la distinsul nostru coleg şi prieten,
col. (r.) VASILE ANTON.
Rugăm pe bunul Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în Împărăţia Sa veşnică, iar
familiei îndoliate să-i dea putere să-l pomenească în veacul
vecilor. Fam. general de brigadă (r.) Stancu Gheorghe şi Elena. (7051)

V

Profund îndureraţi
aducem un ultim omagiu distinsului şi bunului nostru coleg
şi prieten,
col. (r.) VASILE ANTON,
un om de o înaltă probitate
profesională şi morală. Transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate şi rugăm pe bunul Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace! Filiala Bihor a Asociaţiei Naţionale a
Cadrelor Militare în Rezervă şi
Retragere din Ministerul Afacerilor Interne. (7050)

V

Suntem alături de întreaga familie, în momentele
grele pricinuite de pierderea soţului,
col. (r.) VASILE ANTON.
Dumnezeu să-l odihnească! Fostul coleg, col. r. Budău
Teodor, împreună cu familia.
(7033)

V

Compasiune şi un gând
de mângâiere familiei, la despărţirea de cel care a fost
VASILE ANTON,
un suflet blând şi bun. Condoleanţe! Familia Mezea Ilie.
(7058)

Împărtăşim durerea fa-

VASILE ANTON,
într-un moment tragic al vieţii, când pleacă fulgerător la
cele veşnice iubitul nostru prieten şi coleg,
col. (r.) VASILE ANTON.
Adio, prieten drag! Fam. Popovici Ioan. (7043)

V

Cu sufletele sfâșiate de
durere, am aflat că dragul nostru prieten,
col. (r.) VASILE ANTON,
a trecut la cele veșnice. Sincere condoleanţe întregii familii greu încercate de acest tragic sfârșit al unui om deosebit.
Fam. gen. (r.) Strava Dumitru și
Rodica.

V

Cu întreaga noastră
compasiune ne alăturăm cu sincere condoleanţe familiei îndurerate, la trecerea în nefiinţă a
celui care a fost
VASILE ANTON.
Bunul Dumnezeu să-l ierte!
Din partea colegilor şi prietenilor: Flueraş Ioan, Costea Gheorghe, Rodica Denuţ şi Mangrău Valeriu. (7059)

V

Un pios omagiu de
aleasă preţuire şi afecţiune în
memoria eminentului coleg şi
prieten,
prof. univ. dr.
VASILE ANTON.
Sincere condoleanţe familiei îndoliate! Dr. Guiaş Iosif.
(7057)

V

Regretăm din suflet
trecerea la cele veşnice a distinsului nostru prieten,
col. (r.) VASILE ANTON.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Sincere condoleanţe familiei greu încercate! Fam. dr.
Horia şi Stela Ardelean. (7063)

V

Sincere condoleanţe
familiei îndoliate de pierderea
naşului nostru
VASILE ANTON.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Familia Vigu. (7062)

V

Ne exprimăm profunda
compasiune şi transmitem sincere condoleanţe colectivului
de la Recolo S.R.L. şi familiei
celui care a fost colegul nostru
JANOS IRIMIAS.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Colectivul S.C. Plastis
S.R.L. (7060)

V

Pios omagiu, recu
noștință și aleasă prețuire iu
biților noștri părinți și bunici,
LIVIU POPOVICI

V

Suntem alături de colectivul de la Recolo S.R.L. în
aceste grele şi încercate momente, pricinuite de pierderea
colegului,
JANOS IRIMIAS.
Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l
odihnească în pace! Colectivul S.C. Plastor Trading S.R.L.
(7061)

decedat la 20 noiembrie 1994
și

FLORICA POPOVICI,

V

Cu mult regret, am
aflat de trecerea la cele veşnice
a fostei noastre colege,
Av. SOFIA BUGLEA,
care a fost membră a Baroului Bihor şi a dăruit profesiei
de avocat peste 50 ani de existenţă. Păstrăm cu multă pioşenie un moment de reculegere în
memoria sa şi îi aducem un ultim omagiu. În aceste momente încărcate de tristeţe, transmitem adânca noastră compasiune
şi sincere condoleanţe familiei
îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace! Membrii Baroului Bihor şi a Filialei Bihor a
Casei de Pensii a Avocaţilor.

comemorări

V

Păstrându-le vie amintirea aducem un pios omagiu de
dragoste, cinstire şi recunoştinţă în memoria dragilor noştri părinţi,
IOAN
şi
IULIANA ERDEI,
din Voivozi (Şimian), la împlinirea a 37, respectiv 32 ani de
când au plecat pe drumul veşniciei. Dumnezeu să-i odihnească
în pace! Familia. (6982)

V

Clipe de neuitat, amintiri dragi, durere şi lacrimi este
tot ce ne-a rămas, de când în
urmă cu 23 de ani, soţul şi părintele nostru
NICOLAE CREŢ,
din Popeşti, a plecat dintre noi.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace! Familia. (7017)

decedată la 1 decembrie
2009. Dumnezeu să-i ierte și
să-i odihnească în pace. Fiicele: Delia și Mariana, cu familiile lor. (1882)

V

Azi, 29 noiembrie se împlinesc 18 ani de când dragul
nostru soţ, tată, socru, bunic,
MIHAI DUCA,
din Hotar, a plecat să se odihnească în Împărăţia Lui Dumnezeu. Nu te vom uita niciodată!
Soţia Ana, fiica Lenuţa, ginerele
Vasile, nepoţii tăi dragi, Florin şi
Ioana. (6999)

V

Ziua de 1 decembrie
2017, a fost cea mai tristă zi din
viaţa noastră, a fost ziua în care
inima celui care a fost cel mai iubit soţ, tată, fiu, frate, socru, bunic, ginere, cumnat şi unchi,
ANGHELBROINAŞ CONSTANTIN,
a încetat să mai bată. A trecut
un an de dor şi jale de când a plecat prea repede de lângă noi. Ne
lipsesc clipele frumoase petrecute împreună. Nu vom uita niciodată dragostea, bunătatea şi
grija care ne-a purtat-o mereu
şi rugăm pe bunul Dumnezeu să
îi dea lumina şi odihna veşnică!
Parastasul de pomenire va avea
loc sâmbătă, 1 decembrie 2018,
ora 9.00, la Biserica din Velenţa,
preot Tocai. Familia, veşnic îndurerată. (7056)

